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Hvordan møter vi 
utfordringene for 

læring i det 21. 
århundre? 

Livslang læring facebook Windows 10
Et hjertesukk Elise, Ingrid, Kåre, 

Peter og Åge –
Furuveien 8 torsdag 

22. august 2015
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Steffen –
Livslang læring og 60+

Hvordan møter vi utfordringene for læring i det 
21. århundre? 
Vi må forstå viktigheten av stadig å lære nye ting 
fordi vi er på vei inn en verden av konstant og 
rask endring. 
Dagens undervisning og læring skjer først og 
fremst ved å "bringe" informasjon til studentene. 
Med Internet kan studenter og elever direkte 
"hente" informasjon.
"I stedet for å lære bare fra professoren, arbeider 
studentene individuelt og i team for å hente 
ressurser til hjelp i deres kollektive utformingen 
av fremtidens universitet."
"Dette er et liberal arts studio strukturert for å 
gjøre læring kontekstuell (sammenheng), 
deltakende, samarbeidende, peer-to-peer og 
peer-to-master. Kan dette være det første skrittet 
mot en ny modell for gründer læring?"

My Good Friends:
Foreningens formål er livslang læring om 
digitale løsninger for personer over 60 år 
gjennom informasjonsdeling og 
samhandling ved hjelp av video chat 
verktøy (Skype / Skype for Business). 

My Good Friends vil anvende disse nye 
måtene å lære på ved hjelp av:

Samhandling 
• Deltakende - Skype og Skype for 

Business nettmøter
• Samarbeidende - Office 365 

dokumenter
Sammenheng 

• Hjemmeside – my-good-friends –
sammenhenger: 

• SmartReise/SmartHus/SmartHelse
/SmartTeam/SmartEnhet

Samtale 
• Deltaker-til-deltaker 

- Chat, e-mail, mobil
• Deltaker-til-mester 

- Chat, e-mail, mobil 
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Peter -
Samhandling

Her er et relevant snutt:

“It still feels a little shameful to admit to the 
fact, but what engages us more and more is 
not the content but the mechanism. Kenneth 
Goldsmith, in a Los Angeles Review of Books 
essay, writes of a recent day when he felt an 
urge to listen to some music by the American 
composer Morton Feldman:

I dug into my MP3 drive, found my Feldman 
folder and opened it up. Amongst the various 
folders in the directory was one labeled “The 
Complete Works of Morton Feldman.” I was 
surprised to see it there; I didn’t remember 
downloading it. Curious, I looked at its date 
— 2009 — and realized that I must’ve 
grabbed it during the heyday of MP3 sharity
blogs. I opened it to find 79 albums as zipped 
files. I unzipped three of them, listened to part 
of one, and closed the folder. I haven’t opened
it since.

The pleasure of listening to music was not as 
great as he anticipated. He found more 
pleasure in manipulating music files.”

Som vi alle vet, består MGFteam av to typer 
personer: maksimalister og minimalister. 

Maksimalistene er som Steffen som får tak i og 
prøver ut alt nytt utstyr og programvare. Han 
gjør det fordi det er morsomt.
Minimalistene er som Peter som bare vil ha det 
han har bruk for og som han vet virker og han 
behersker.

MGF er fylt av P, men vi har bare en S som 
prøver å dra gruppen etter seg. Samhandlingen 
blir ikke bra før vi gjør som Kåre anbefalte: 
Jobber sammen om et prosjekt som vi alle ser 
nytten av, ikke bare kikker på mulighetene som 
er legio. Vi blir bare forvirret. Innhold fremfor 
teknikk må bli slagordet. 

Hva prosjektet skal være må vi bruke litt 
tankekraft på.



m
y
 g

o
o

d
 f

ri
en

d
s

Åge
Facebook

lenke

Et hjertesukk til slutt:

- Du må legge til rette slik at 
det er enkelt å kopiere fra 
hjemmesiden over til 
Facebook siden.

- Likeledes må flere dele det 
de synes er interessant på 
FB siden og anmode om 
ytterligere deling. Dette er 
billig varianten for å spre 
budskapet.

MGFteam - livslang læring og høsten 2015

Hei.
Har sett på det du har oversendt og på 
henvisningene.
Jeg har ikke mye å tillegge, selv har jeg etter 
hvert fått større problemer
med å huske kompliserte ting enn å forstå det 
der og da.
Du er på rett vei men det blir litt tørt og 
kjedelig.
Det er, etter min mening, to store 
utfordringer du har:
- Gjøre budskapet mere spennende og 
kanskje morsomt (aner ikke hvordan)
- Spre budskapet ut til målgruppen. Du har 
tidligere uttrykt at det i seg selv ikke er så 
viktig, men med så mye jobb du legger ned i 
MGF, må det være berikende å få mange til å 
delta på en eller annen måte.

Sees.
Mvh 
Åge

https://www.facebook.com/pages/My-Good-Friends/134540033410906
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Windows 10 – Ingrid 
Møte i MGFteam 20.08.15 

• Temaer vi var innom:

1. Windows 10 som kjører automatisk oppgradering. Noen hadde lastet opp programmet. Andre 
(inklusiv meg selv var mer avventende). Steffen anbefalte alle å innstallere programmet.

2. Gode apper. Boatwatch, shipfinder, here (kart), google (den kan du snakke til).

3. Dropbox. Steffen brukte Dropbox til mapper som deles med andre. Ellers One Drive. Han 
anbefalte sterkt å legge inn filene våre i disse "nettskyene". Dessuten burde alle bildene legges i 
nettskyen før innstallering av Windows 10.

4. Nettmøte må heretter tas på Skype Business fordi MGFteamet nå består av mer enn 10 
medlemmer.

5. Smart Reise. For å utnytte tilbudene på nettet, er det nødvendig å finne de riktige linkene. Det 
ble også diskutert en tur til Budapest med Peter som guide. (Ja, det vil vi!)

6. Søkemotor. Steffen fortalte om noen forskjeller på søkemotorer. Eks.: Google søkemotor går 
etter substantiv mens Bring går etter verb.

7. I phone og I pad. De har iOS som er alternativ til Windows.

8. PC. En Pc som er mer enn 4-5 år, regnes som gammel. Sjekk diskplass og "hukommelse". 4 Gb er 
bra.

9. Nettleser. Ny nettleser er Edge (e). Man må kunne bruke en nettleser.

10. Microsoft Office 2016. Dette kommer. Steffen anbefalte å leie.

Tusen takk for fint og lærerikt møte, Steffen! Takk til Elise som henter på stasjonen og takk til alle 
som kom med innspill og gode ideer! Gleder meg til Budapest!
Ingrid
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Windows 10 – Peter
Oppsummering fra Samhandling hos Steffen 20.8.15

• Windows 10 er ingen big deal i forhold til Win7. Operativsystemer 
blir stadig mindre synlige for brukerne og det er bra, de skal bare 
virke i bakgrunnen. Det jeg synes var mest interessant var Edge, 
den nye nettleseren som erstatter Internet Explorer og har mye 
tilleggsfunksjonalitet i seg slik at man for enkle oppgaver slipper å 
kalle på programmer typen PowerPoint.

• Å trykke Windows-tasten og x gir tilgang til en rekke 
administrative funksjoner på skjermen.

• Det går an å bruke norsk IP-adresse i utlandet ved å bruke VPN, 
Virtual Private Network. Det betyr at man kan se NRK tv-
programmer og slipper å få «vi ser du er i utlandet og da ka du 
dessverre ikke se direktesendt norsk fjernsyn».

• HERE er et nyttig kartprogram, enda bedre enn Google Maps.

• Vi skal planlegge en Smart Reise til Budapest for MGF.


